
السغاجئ  ذئغسئ  طظ  شعض  أطرغضا،  غتضط  الثي 
باشغر  تاشغر  أن  السابصئ  السصعد  طّر  سطى  افطرغضغئ 
تةاه  افطرغضغئ  السغاجئ  تشّغرت  عض  طبًق  الرئغج؟ 
جغاجئ  أظعا  أم  الرؤجاء،  تئثل  خقل  السراق  ترب 
أطرغضا  تضط  سطى  الماساصئئ  اإلدارات  شضض  واتثة؟ 
تسائر أن طا شسطاه شغ السراق حرسغ، بض وتسامر شغ 

جغاجاعا شغ ظعإ السراق وظطط أعطه.
افطرغضغئ  السغاجئ  واصع  شغ  المائخر  شإن  وسطغه 
ق  الاساطض  أجطعب  عع  غاشغر  الثي  أن  تماطاً  ُغثرك 
تصغصئ السغاجئ، شافول غصاطك وعع ُطضحٌر سظ أظغابه 
سابساً، والباظغ غصاطك وعع ُطضحر سظ أظغابه ضاتضاً، 
وعثا واضح خاخئ شغ السغاجئ افطرغضغئ تةاه بعرة 
الحام، شإن الثطعط التمر الاغ وضسعا أوباطا لطمةرم 
السقح  باجاثثام  وطّرات  طّرات  أجث  تةاوزعا  أجث 
الضغماوي، ولط ُتترك أطرغضا جاضظاً، وشغ إدارة تراطإ 
السعري  الظزام  لصعات  طعاصع  بصخش  أطرغضا  صاطئ 
دون أن غآبر ذلك سطى طةرغات افتثاث، بض بصغئ 
المةرم،  أجث  دسط  شغ  طسامرة  افطرغضغئ  السغاجئ 
والادغغص  البعرة  وطتاخرة  ظزاطه،  سطى  والتفاظ 
وغصئطعا  والثدعع  اقجاسقم  غسطظعا  ضغ  أعطعا  سطى 

بسغح الثل تتئ تضط أظزمئ الصمع السمغطئ.
تصئئ  شغ  جغاشغر  الثي  طا  ظفعط  أن  أردظا  طا  شإذا 
الرئغج الةثغث باغثن تةاه بعرة الحام، شالمآضث أن 
الثي جغاشغر عع أجطعب شرض التض السغاجغ الثي 
إدارة  جسئ  والثي  ٢٠١٢م،  جظغش  شغ  أطرغضا  خظساه 
لفرضه سئر سصث السثغث طظ المآتمرات  أوباطا جابصاً 
المااالغئ، بط جاءت إدارة تراطإ واجامرت بالسغاجئ 

مبادرة عباس للسالم
في ميزان اإلسالم

ظحر طعصع (وضالئ افظئاء والمسطعطات الفطسطغظغئ "وشا"، 
البقباء، ١٣ جمادى اآلخرة ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠١/٢٦م) 
شغ  الثولغ  افطظ  طةطج  "غظاصح  الاالغ:  الثئر 
جطساه، الغعم البقباء، التالئ شغ الحرق افوجط طظ 
بغظعا الصدغئ الفطسطغظغئ. وصال رئغج العزراء طتمث 
احاغئ شغ ضطماه بمساعض جطسئ التضعطئ افجئعسغئ، 
وطئادرة  الفطسطغظغئ  الصدغئ  "إن  اقبظغظ،  أطج 
لطسقم  دولغ  طآتمر  لسصث  سئاس  طتمعد  الرئغج 
شغ الحرق افوجط جاضعن طتعر الظصاش شغ جطسئ 
جاثخص  افطظ  جطسئ  أن  وأضاف،  افطظ".  طةطج 
الصدغئ  بغظعا  وطظ  السالمغئ،  لطمساةثات  ضثلك 
الفطسطغظغئ، وإسادة تفسغض الطةظئ الرباسغئ لطسقم، شغ 
باغثن". جع  برئاجئ  الةثغثة  افطرغضغئ  اإلدارة  ضعء 

السططئ  تصغصئ  غثرك  الةمغع  إن   :
إل

افول  الغعم  طظث  أوجطع،  جططئ  الفطسطغظغئ، 
وطا  ضاظئ  العجغطئ  السططئ  عثة  وأن  لظحأتعا، 
الثول  بإرادة  طتضما  ارتئاذا  طرتئطئ  زالئ 
ضض  أن  أغدا  الةمغع  غثرك  ضما  اقجاسمارغئ، 
طظ  الضاشرة  اقجاسمارغئ  الثول  تطك  سصثته  طا 
لصاءات وتعارات وطآتمرات واجاماسات، وطا خثر 
طبض  طظ  بعا  المرتئطئ  طآجساتعا  سظ  أو  سظعا 
بثخعص  أطظعا  وطةطج  الماتثة  افطط  طظزمئ 
لاضرغج  صرارات  إق  عغ  طا  شطسطغظ  صدغئ 
طخالح  وتأطغظ  المئارضئ،  افرض  سطى  عغمظاعا 
شغعا.  المست  ضغاظعط  وتبئغئ  غععد  اآلشاق  حثاذ 
وبالرغط طظ تسثد افذراف، وتحابك اإلرادات تعل 
طتمعد  تعلغ  طظث  أظه  إق  المئارضئ،  افرض  صدغئ 
تمضظئ  شصث  الفطسطغظغئ  السططئ  لرئاجئ  سئاس 
واضح،  بحضض  سطغعا  جغطرتعا  بسط  طظ  أطرغضا 
وافطظغئ،  السغاجغئ  وبظغاعا  بعغضطغاعا  والاتضط 
طثططات  غثثم  بما  تترضاتعا  ضاشئ  ضئط  وتط 
شطسطغظ،  صدغئ  تخفغئ  شغ  اقجاسمارغئ  أطرغضا 
تط  شصث  جغاجغًا  أطا  الثولاغظ.  بتض  والمامبض 
فطرغضا،  تروق  ق  الاغ  الحثخغات  ضاشئ  إصخاء 
طظعا  بصغ  وطظ  طخالتعا،  تسغص  أن  غمضظ  أو 
أطظغًا  وأطا  غثضر.  تأبغر  أي  لعا  شطغج  الغعم  إلى 
وطظ  داغاعن،  الةظرال  سئر  أطرغضا  اجاطاسئ  شصث 
طفاخض  سطى  غثعا  وضع  طظ  جظراقتعا  طظ  تئسه 
شصث  تحاء،  ضما  بعا  والاتضط  افطظغئ،  افجعجة 
تتضط  الاغ  اإلدارغئ  السصطغئ  تحضغض  طظ  تمضظئ 
طئاحرة،  بعا  ارتئاذعا  تأطغظ  سئر  افجعجة،  تطك 
وخغاغئ السصغثة السسضرغئ لمظاسئغعا بما غتصص 
غتفر  وبما  غععد،  ضغان  طع  واقظسةام  الاظاغط 
أطظه واجاصراره، تاى بات الاظسغص افطظغ طصثجًا 
لثى السططئ. وبالرغط طظ طتاوقت رئغج السططئ 
إظعار تفطاه طظ الصئدئ افطرغضغئ، خاخئ شغ شارة 
تضط تراطإ، إق أظعا ق تسثو طتاوقت لثر الرطاد 
تأتغ  والثثاع  الادطغض  جغاق  وشغ  السغعن.  شغ 
عثه الثسعة طظ سئاس لسصث طآتمر دولغ لطسقم 
لئتث صدغئ شطسطغظ، والاغ شغ تصغصاعا تضرغج 
صدغئ  تخفغئ  سطى  وإخرار  اقجاسمارغئ،  لطعغمظئ 
شطسطغظ  أعض  غسطط  أن  غةإ  لثلك  شطسطغظ. 
والمسطمعن سمعطا أن وجعد السططئ الفطسطغظغئ 
المئارضئ  افرض  تترغر  أطام  سصئئ  أضئر  عع 
رجسعط  طظ  وتطعغرعا  غععد  طظ  شطسطغظ 
الةئرغئ  افظزمئ  جمغع  طبض  طبطعا  ودظسعط، 
تترك  تسغص  والاغ  المسطمغظ،  بقد  شغ  الصائمئ 
جغعش المسطمغظ لثعض طسرضئ الاترغر الفاخطئ، 
وتثطغص افرض المئارضئ طظ حرور غععد إخعان 
أن  جمغسا  شطسطغظ  أعض  شسطى  والثظازغر،  الصردة 
السططئ  غث  برشع  بالمطالئئ  سالغًا  خعتعط  غرشسعا 
سظ شطسطغظ وصدغاعا، وسطى افطئ اإلجقطغئ أن 
تاترك جثغًا إلجصاط افظزمئ التاضمئ شغ بقدظا، 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  وإصاطئ 
لاترغر  لطاترك  جغعحعا  تساظفر  الاغ  الظئعة؛ 
بقدظا. طظ  طساسمر  ضض  دابر  وصطع  شطسطغظ، 

تزاعر بسث خقة الةمسئ، المؤات طظ جضان طثغظئ أم الفتط، اتاةاجا سطى تفحغ الةرغمئ، وجط عااشات طظثدة 
بالةرغمئ، وعاش المازاعرون "ق ظثاف وق ظعاب، والحرذئ حرذئ إرعاب"، وتحعث السثغث طظ الصرى والمثن 
بالثاخض الفطسطغظغ، طزاعرات ووصفات اتاةاجغئ سطى تخاسث الةرغمئ. عثا وصث ظثد تجب الاترغر شغ افرض 
المئارضئ شطسطغظ بافاصط جرائط الصاض وإذقق الظار، الاغ تثغرعا شؤئ تعثف إلى ضسر أعض شطسطغظ وإغراصعط 
شغ طساظصع الفاظئ، وأضث التجب شغ ظحرة أخثرعا بعثا الثخعص: أن طا غةري شغ طظاذص الدفئ الشربغئ ق 
غثاطش ضبغرًا سما غةري شغ الصثس والئطثات السربغئ المتاطئ سام ٤٨، وطا غةري عع سمض طصخعد ولغج تثبًا 
سرضغاً، ططالئا أعض افرض المئارضئ: بسثم اقظةرار خطش المةرطغظ الثغظ غئشعن الفاظئ الاغ ق تئصغ صعغاً وق 
تثر ضسغفاً، والظاغةئ عغ تعةغر الظاس طظ بغعتعط وأرضعط وعثا طا غخئع إلغه سثوضط، وأضاف: بالاجاطضط 
بتضط اهللا تسالى وذاساضط لرجعله جافعتعن الفرخئ سطى المشدعب سطغعط وأولغائعط، وخاط التجب ظحرته 
باعجغه ظثاء إلى أعض شطسطغظ: إظظا ظساخرخ أعض شطسطغظ جمغساً السحائر والعجعاء والترضات والفخائض إلى 
المسارسئ شغ إظصاذ الئطث طما غثبر له سطى غث أسثائه، وتتمغض السططئ الفطسطغظغئ وأجعجتعا افطظغئ طسآولغئ 
عثه الفعضى، شالثي غعثد السطط افعطغ عع طظ غعشر الشطاء لطمةرطغظ والفاجثغظ وق غأخث سطى أغثغعط.
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بصطط: افجااذ سئث السقم إجتاق*

ُتسطغ  أن  طظعا  ُغآطض  ق  اقجاسمارغئ  الثول  عثه  إّن 
تبغر  ق  وعغ  رجًق،  أو  اطرأًة  ُتظخش  أن  أو  تصه  طزطعطًا 
صداغا تصعق اإلظسان إق لطدشط سطى التضعطات لاتصغص 
أطام  وجعععا  طاء  طظ  بصغ  طا  لتفر  أو  طخالتعا، 
حسعبعا والسالط، وعغ ق ُغمضظ أن تتصص تغاة ضرغمئ 
لقظسان شغ ظضِّ أظزماعا العضسغئ. شعتثه الّظزام طظ 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  شغ  الصائط  الثئغر  التضغط  لثن 
سطى طظعاج الظئعة عع الثي غمضظ لقظسان أن غتغا شغه 
تغاة ضرغمئ، ُتخان شغعا تصعصه وُتتفر شغعا ضراطاه،

َبرُِي﴾.
ْ
َال َفْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اخل

َ
﴿أ

اصرأ شغ عثا السثد:

طسامرة اجاسمارغئ  خظاسئ  السعدان  شغ  الثئج  أزطئ    -
٢     ق تتض إق بالثقشئ ...

الساحرة  ذضراعا  شغ  الاعظسغئ  البعرة    -
٢ ... أعثاشعا؟  تصصئ  عض      

٣ ... وضثب  تدطغض  اإلبراعغمغئ  العبغصئ    -
٤ ... افظئغاء  وربئ  السطماء  إلى  الصطإ  طظ  رجالئ    -

٤ ... أسثاؤه؟  غرغث  ضما  أم  طظا  اهللا  غرغث  ضما  ظفضر  عض    -
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ضطمئ السثد

إن الخراع بغظ اإلجقم والضفر طظث صثغط الجطان، وطظث 
بسبئ الظئغ ، اتثث وجائض وأجالغإ ضبغرة، طظ بغظعا 
السثاوة المئاحرة، وإظعار الصغادة بالسةج، وتخعغرعا 
بالفحض واإلجاءة إلغعا بأصئح الظسعت، شاإلجقم طظعب 
لطتغاة وظزام طاضاطض، غعجث التطعل لمحاضض اإلظسان، 
شالظاس شغه جعاجغئ شعع غظزر لطضض باسائارعط سئغثًا 
هللا العاتث الثغان، وبان لضفار صرغح أن عثا الثغظ 
وذلك  لطتغاة،  حاطقً  جغاجغاً  اظصقباً  جغعجث  الةثغث 
وصال  وصادتعا  صرغح،  جادة    الظئغ  جمع  سظثطا 
لعط ضطمئ إن صطامععا ططضاط السرب وداظئ لضط بعا 
السةط، صالعا ظسطغك طائئ ضطمئ، شصال: صعلعا ق إله إق 
اهللا، شصالعا إق عثه، شاتثثوا تغاله عع وأختابه سثة 
أجالغإ: طظعا الاسثغإ والاحرغث فختابه، واإلجاءة 
له ... ضض عثه افجالغإ والثساوى لط تظض طظ الظئغ 
وغصغظًا  المئثأ،  سطى  بئاتاً  زادتعط  بض  وأختابه،   ،

بظخر اهللا لثسعته، دون طراوغئ أو طثاعظئ.
ظسط طظ عظا بثأت طقطح الخراع، والعةمئ الحرجئ 
  طتمثًا  بأن  صرغح  صادة  وأتج  اإلجقم،  ضث 
جغستإ الئساط طظ تتئ أصثاطعط، لثلك اجاثثطعا 
حأظه  طظ  لطتط  لثغعط،  المااتئ  العجائض  ضض 
وتضثغإ رجالاه، والسثرغئ واقجاعجاء والظغض طظه، 
الظاس  خث  بشرض  وافوخاف،  الاعط  بحاى  ورطغه 
شاارة  صعاعط،  وتععغظ  به،  المآطظغظ  وتثثغض  سظه، 
ْكُر إِنََّك  ِّ ِي نـزَل َعلَْيِه ا َّ َها ا ُفّ

َ
غاعمعظه بالةظعن ﴿يَا ك

ْن 
َ
لََمْجُنوٌن﴾، وتارة غخفعظه بالستر والضثب ﴿وََعِجُبوا أ

اٌب﴾،  َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َوَقاَل الْاَكفُِروَن َهَذا َساِحٌر َكَذّ
وتارة غظسئعظه إلى الحسر والضعاظئ، وتارة غسثرون 
طظ جطسائه وأختابه طظ المسادسفغظ، وغةسطعظعط 
طبارًا لطدتك والعمج والشمج وغصعلعن: ﴿َوَكَذلَِك َفَتنَّا 
ُ َعلَْيِهم مِّن بَيْنَِنا  َهُؤَالءِ َمنَّ ابَّ

َ
َُقولُوا أ ِّ َنْعَضُهم بَِبْعٍض 

اكِِريَن﴾، وطظ افجالغإ ضثلك  ْعلََم بِالشَّ
َ
ُ بِأ لَيَْس ابَّ

َ
أ

الترب اإلسقطغئ المامبطئ شغ تحعغه أتضام اإلجقم، 
وإبارة الحضعك والحئعات تعلعا، تاى ق غئصى عظاك 
طةال لفخرغظ لطافضغر شغ الثسعة، شدقً سظ صئعلعا، 
َخنَُه َعلَْيِه 

َ
شصالعا سظ الصرآن: ﴿إِْن َهَذا إِال إِْفٌك اْفرَتَاهُ وَأ

َفيِهَ  اْكَتتََبَها  لنَِي  وَّ
َ ْ
األ َساِطرُي 

َ
أ ﴿َوَقالُوا  آَخُروَن﴾،  َقْوٌم 

ُهْم  َغّ
َ
ِصيالً﴾، وصالعا ﴿َولََقْد َغْعلَُم ك

َ
ُيْمىَل َعلَْيِه بُْكَرةً وَأ

﴾، شعظا ضان المظعب والفضرة  َما ُفَعلُِّمُه برََشٌ َفُقولُوَن إَِغّ
بضر  أبع  سطص  عضثا  وطعدعطاً،  واضتاً  لطمسطمغظ 
الخثغص رضغ اهللا سظه سطى تحضغك صرغح شغ رتطئ 
اإلجراء والمسراج، شثعئئ صرغح فبغ بضر الخثغص 
تثئره سما غصعله الرجعل شغ تادبئ اإلجراء والمسراج 
لقغصاع بغظه وبغظ الرجعل ، شطما أخئروه جألعط: 
أوصث صال؟ صالعا: ظسط، صال أبع بضر: إن ضان صث صال 
ذلك شصث خثق. شسألعه: أتخثصه شغ عثا؟ صال أبع 
بضر: إظغ أخثصه شغ أبسث طظ عثا، إظغ أخثصه أن 
خئر العتغ غأتغه طظ السماء شغ سحغئ وضتاعا، أشق 
أخثصه أظه اظاصض إلى الئرزخ، وخسث إلى السماء، واهللا 
لعثه أخسإ طظ عثه. شاظططص أبع بضر إلى الرجعل 
، شإذا به غثئر الظاس سظ تادبئ اإلجراء والمسراج، 
وأبع بضر غعج رأجه وغصعل: خثصئ أحعث أظك رجعل 
اهللا، شغصعل له الظئغ : غا أبا بضر، أظئ الِخثغص، وضان 
تخثغص أبغ بضر لقجراء والمسراج جئئاً شغ تخثغص 
المظعب،  غاب  سظثطا  ولضظ  المآطظغظ.  طظ  الضبغر 
تتثى  السبماظغئ،  الثقشئ  أواخر  شغ  الثولئ  وضسفئ 
الشرب باحرغساته، المسطمغظ تتثغاً خارخاً، وضان طظ 
ظاغةئ عثا الاتثي أن ُعجم المسطمعن ودطروا جغاجغًا 

تثطغرًا تاطاً، وطجصعا حر طمجق.
إن المسطمغظ تغظ عاجمعط الشربغعن شغ الاحرغع 
الثي  العائض  الخظاسغ  باقظصقب  طحثوعغظ  ضاظعا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

سظثطا عممئ بضاابئ عثا المصال خادشظغ لصاء فتث 
شغثغع  سئر  الحام  بعرة  سطى  المتسعبغظ  اإلسقطغغظ 
طئاحر غاتثث شغه سظ أبر الاشغغرات شغ أطرغضا سطى 
بعرة الحام، وغآضث لطماابسغظ أن إدارة باغثن لغسئ 
عثه  جاضعن  بض  أوباطا،  جطفه  وق  تراطإ  ضإدارة 
اإلدارة تاجمئ وتاثث صراراتعا الاغ تسئر سظ أطرغضا 

المثاشسئ سظ تصعق اإلظسان سطى تث وعمه.
التصغصئ أن أطبال عثا اإلسقطغ الثي رعظ ظفسه آلطال 
جعشاء طئظغئ سطى أوعام وتثغقت، بسغثة ضض الئسث سظ 
شعط العاصع السغاجغ الثي طّرت به بعرة الحام، وسظ 
شعط طعصش أطرغضا، والمعصش الثولغ طظ عثه البعرة.

شضطما لمح تشغغرًا شغ العجعه وافجماء راح غسصث آطاله 
غرى  ق  فظه  وذلك  طظه،  اصارب  صث  الفرج  أن  وغزظ 
المةامع  به  غسمح  طا  إق  وتططساته  فعثاشه  جصفا 
الثول  بغث  أداة  إق  وبعرته  أعطه  غرى  وق  الثولغ، 

الضئرى تترضعا ضغش تحاء.
سظ  أتتثث  وإظما  بسغظه  إسقطغٍّ  سظ  أتتثث  ق  وعظا 
شؤئ طظ الظاس طدئعسئ بالشرب وبصاشاه، تةسض العاصع 
التطعل  وتأخث  لافضغرعا،  طخثرًا  ظسغحه  الثي  المرغر 
ق  شعغ  به،  طظه  الثقص  وترتةغ  شساده،  رغط  طظه 
ترى أن أطرغضا عغ جئٌإ رئغسغ لطمآجغ الاغ ظمر بعا، 
وق تسائر أن طخغئاظا عغ شغ ارتعان صادة بقدظا لعا، 
بض تخش العاصع سطى أظظا أطئ خشغرة بغظ لسئئ الضئار، 
ق ظساطغع إق أن ظأخث دور المافرج رغبما غأتغظا ضئغر 

طظ عآقء غضعن أرتط طظ غغره شغ سصابه لظا!
سطى  أطرغضا  شغ  الرئغج  تشغغر  تأبغر  ولاعضغح 
تةاه  جغاجاتعا  وسطى  سمعطا  افطرغضغئ  السغاجات 
الظزام  ذئغسئ  شعط  طظ  بث  ق  خخعخًا  الحام  ....... الاامئ سطى الخفتئ ٣بعرة 

جرائم القتل وترويع اآلمنين إثم عظيم ومخطط خبيث
يهود مسؤوليته وكيان  تتحمل السلطة الفلسطينية 

تشّري الرؤجاء يف أطرغضا وأبره
سطى بعرة الحام
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غتغغ أعض تعظج عثه افغام ذضرى طرور سحر جظعات 
اقصاخادي،  الزطط  ضث  اظططصئ  الاغ  بعرتعط  سطى 
وضث  والادثط،  افجعر  وتثظغ  والئطالئ  والفصر 
اقجائثاد السغاجغ، وضئئ افظفاس، والصعر والسةعن، 
وضث الثغاظئ واقرتئاط بافجظئغ، وتمضغظه طظ البروات 
الئاذظئ والزاعرة، وضث الاعمغح والفعصغئ والطئصغئ 
المصغائ، وتثظغ طساعى الثثطات؛ الاسطغمغئ والختغئ 

والرسعغئ. شعض تصصئ عثه البعرة أعثاشعا؟
وصئض اإلجابئ سطى عثا السآال ظصعل بأن اإلظسان بطئسه 
غضره الزطط واقجائثاد بضاشئ أحضاله وألعاظه، وغسمض 
إلزالاعما. وصث تثبئ بعرات سثغثة سطى وجه افرض 
لطثقص طظعما جعاء أضان ذلك شغ بقد المسطمغظ، 
المفضرغظ  بعرة  أحعرعا  طظ  وضان  غغرعا.  شغ  أم 
الثغظ  ورجال  الضظغسئ  ظطط  ضث  أوروبا  شغ  والسطماء 
شغما جمغ بالسخعر العجطى. وضثلك البعرة افطرغضغئ 
ضث السئعدغئ؛ والاغ بثأت بالترب افعطغئ بغظ الحمال 
والةظعب، واظاعئ بصرار الرئغج لظضعلظ تترغر السئغث 
جظئ ١٨٦٢. والبعرات الاغ تخطئ ضث اقجاسمار الشربغ 
شغ بثاغات الصرن الماضغ وأواجطه شغ بقد المسطمغظ. 
وأغدا عثه البعرات السرغدئ العاجسئ الاغ اظثلسئ شغ 
بقد المسطمغظ طظث سحر جظعات وبثأت حرارتعا طظ 

تعظج الثدراء جظئ ٢٠١١.

تتصص  لط  ولضظعا  أعثاشعا،  بسخ  البعرة  تصصئ  لصث 
السغاجغ،  الزطط  طظ  الاترر  وعع  الرئغج؛  العثف 
وخاخئ طظ تطك الجطرة الماتضمئ برصاب الظاس. شمّما 
تصصاه البعرة: أظعا ظجسئ الثعف طظ صطعب الظاس طظ 
التضام، وضثلك أوجثت العسغ السام سطى الزطط وأجئابه 
سظث أغطإ أعض تعظج، وسجزت ظزرة الظاس إلى دغظعط 
العاصع  وتشغغر  السثالئ،  جطإ  سطى  الصادر  الظزام  وأظه 
تشغغرا ختغتا. إق أن البعرة رغط صعة تأبغرعا، واتساع 
طساتاعا صث ُضّططئ وترشئ سظ طسارعا الختغح؛ وصث 

بثلئ شغ جئغض ذلك جععد جئارة طظعا:
داخض  لطتضعطئ  المحارضئ  السغاجغئ  افتجاب   -١
والزطط،  الفساد  تعل  جغاجا  خظسئ  والاغ  الئرلمان 
الصائمئ؛  الفساد  ألعان  طظ  أي  تشغغر  سطى  تسمض  ولط 
وطظعا لفجش ترضئ الظعدئ الاغ ضّططئ الظاس باجط 

الثغظ جظعات ذعغطئ.
حئاب  ضث  الظزام  غمارجعا  الاغ  الصمع  جغاجئ   -٢
رشدعا  طمظ  المثطخغظ  طظ  وغغره  الاترغر  تجب 
المحارضئ شغ السططئ لفساد التضعطات، ورشدعا طا 
الظاس  لترف  تعظج؛  شغ  المااابسئ  التضعطات  تفسطه 

سظ دغظعط وحرغساعط.
٣- الاحرغسات والصعاظغظ الةثغثة الئسغثة سظ الحرع 
المدططغظ  طظ  الفااوى  لعا  جطئعا  والاغ  اإلجقطغ؛ 
شسادعا  شغ  التضعطات  حارضعا  طمظ  المظافسغظ؛ 
عثه  أسمال  سطى  وأضفعا  الفدح،  لطئاس  شحرسعا 

التضعطات الخئشئ الحرسغئ اشاراء سطى اهللا.
العاصع؛  شغ  تشغغر  أي  دون  العجعه  تشغغر  جغاجئ   -٤
سئر  الماساصئئ  والئرلماظات  الرئغج  تشغغر  ذلك  وطظ 

سثة اظاثابات حضطغئ، شأحشطعا الظاس شغ أسمال بسغثة 
سظ الاشغغر الةثري الختغح الثي غسالب خطإ الفساد 

وصعاسثه السرغدئ داخض تعظج.
٥- اشاسال المحاضض وخاخئ جغاجئ اقغاغاقت السغاجغئ 
التضعطات،  بأطر  المثابرات  أجعجة  بعا  تصعم  الاغ 
وأحشطعا الظاس بأطعر داخطغئ شغما بغظعط لغخرشععط 

سظ أس الثاء وجئإ الئقء.
الئطث  اصاخاد  وربط  الربعغئ،  الصروض  جغاجئ   -٦
الظصث  خظثوق  طبض  الثولغئ؛  اقجاسمارغئ  بالمظزمات 
الثولغ، وبالاالغ شاح الئقد لفجظئغ قجاشقل البروات، 
وتمضغظه طظ شرض جغاجاته اقجاسمارغئ الاغ تتعل 
دون وخعل المثطخغظ إلى صغادة الظاس، وتشغغر العاصع.

تثوث  سظث  افحثاص  سطى  الدعء  تسطغط   -٧
وظصض  الئرلماظات،  أسداء  أو  العزراء  طبض  اقتاةاجات؛ 
جاتئ الخراع إلى الئرلمان؛ بثل أن غضعن ضث افشضار 
بعثه  وتاسئإ  تعظج،  تتضط  الاغ  والاحرغسات 

الضعارث الضئغرة.
عثه افجئاب وغغرعا صث ضططئ الرأي السام سظ التصائص، 
تشغغر  وعع  الختغح؛  خطه  سظ  البعرة  طسار  وترشئ 
طسارعا  إلى  البعرة  إسادة  وإن  وسمطغا.  شضرغا  الظزام 
أجئاب  سطى  العسغ  طظ  غئثأ  أن  أوق:  غةإ  الختغح 
الئقء، ولغج سطى أسراضه، وأن غثرك أعض تعظج طظ 

عع الماسئإ بعثا الفساد، وطظ عط الماآطرون سطى 
البعرة، وطظ عغ افغثي الثفغئ وراءعط. وغةإ ضثلك 
بطرغصئ  باإلجقم  غامستعن  سمظ  الطبام  غضحش  أن 
سطى الزطط والزالمغظ، وتئسث  طدططئ، تحضض جغاجاً 
الظاس سظ الظئع الخاشغ؛ وعع التضط التصغصغ الختغح 

بما أظجل اهللا.
وشغ الثاام ظصعل: إن تعظج عغ بطث إجقطغ، لعا تارغت 
سرغص شغ خثطئ اإلجقم؛ شصث ضاظئ حرارة الاشغغر شغ 
الحمال افشرغصغ شغ سعث الصادة السزام؛ أطبال سصئئ 
ظخغر  بظ  وطعجى  افشرغصغ،  الحمال  طعتث  ظاشع  بظ 
بظ  وغعجش  افظثلج،  شاتح  زغاد  بظ  ذارق  وصائثه 
تاحفغظ طةثد تارغت افظثلج ضث تروب اقجارداد. 
وضاظئ ضثلك صئطئ السطط والسطماء شغ الصغروان والجغاعظئ 
لسظعات ذعغطئ. وعغ أغدا المترك الثي ترك الحسعب 
اإلجقطغئ؛ شغ عثه البعرة المئارضئ الاغ أتثبئ تشغغرا 
طظصطع الظزغر شغ الظفعس والسصعل، وترظع إلى الاشغغر 

التصغصغ سطى أجاس اإلجقم.
إلى  الصطار  غسغث  أن  الئطث  عثا  سطى  العاجإ  شمظ   
جضاه الختغتئ؛ لغخض إلى عثشه الساطغ الظئغض، أي 
أن العاجإ افول عع الافاف أعض تعظج الثدراء تعل 
المحروع اإلجقطغ. وضثلك اقلافاف تعل المثطخغظ 
طظ أبظائعط، وأن غارضعا تطك الفؤات الدالئ المدطئ؛ 

جعاء طظ ضان طظعا شغ الئرلمان أم خارجه.
الثدراء؛  تعظج  أعض  غضرم  أن  تسالى  ظسأله  وأخغرا 
باارغت أخدر تتئ راغئ صادة سزام، شاسعد تعظج طرضجا 
لاعتغث أطئ اإلجقم طظ جثغث؛ ضما وتثتعا طظ صئض. 
 الطعط آطغظ وآخر دسعاظا أن التمث هللا رب السالمغظ

عض ُغسصض أن جغاع ذرابطج الحام غترصعن بغعتعط؟! أم أن عثه طظ بمرات زغارة السفغرة افطرغضغئ؟! أم 
بعرة  جاظإ  إلى  وصعشعط  جراء  وأعطه  الئطث  طظ  اظاصاطًا  وداسمغه،  الئطث)  ظترق  أو  (افجث  بمرات  طظ  لسطعا 
أعطعط شغ الحام؟! أم عغ بمرة المصاوطئ، وتثطغر َطْظ بصغ شغه ظفٌج لمصاوطئ الزالط؟! أم عثا عع دسط 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  الةمسئ  طساء  أخثره  ختفغ  بغان  أذطصعا  تساؤقت  البعرة؟!  داسمغ  افخثصاء 
الاترغر شغ وقغئ لئظان، طآضثا: ظاعمعط ضطعط، وق ظسابظغ طظعط أتثًا، شالضض له إخئٌع شغ تثطغر الئطث، 
شئؤسئ جغاجئ وتسسئ صغادة! وأضاف الئغان: إنَّ لخعص السططئ الصائمئ وضأظعط غرغثون جسض ذرابطج 
طرضج برغث لرجالئ تخض إلى ضض الةغاع شغ لئظان، طفادعا: إن تترضاط تترضًا شاسًق شالساصئئ طا ترون، دطاٌر 
وخراب، وضأظه اقجاظساخ افطرغضغ لظمعذج الصداء سطى بعرة الحام، تغث إنَّ طبض عثه الاترضات بسئإ 
ضغص المساش بثأت تظاصض تاى لمظاذص غغر طاعصسئ شغ لئظان، وخاذإ الئغان الصعى افطظغئ والةغح: ق 
تصفعا طع السططئ شغ الاآطر سطى طثغظاضط وطآجساتضط، وضعظعا طع أعطضط شغ ططالئعط الئسغطئ المتصئ. 
طعجعا رجالئ إلى أعض ذرابطج الحام: إنَّ طا غةري عع تثطغٌر خئغٌث لمثغظاضط وطتاوقت ضرب بسدضط 
الئعخطئ  ترف  وطظع  سطغضط،  اقشاراءات  لثتخ  واتثًة،  غثًا  تصفعا  أن  سطغضط  غساعجإ  ذلك  ضض  بئسخ؛ 

سظ المطالئئ بأبسط التصعق، شق تصسعا شغ الفت الثي تظخئه السططئ، شاصثطعا لعا خثطئ إذالئ سمرعا.

شغ سرف السغاجئ غئتث السغاجغعن سادة سظ التطغش الصعي بض افصعى، وغطةآون دائما إلى الةعئ افحث تأبغرا شغ 
ْو آوِي 

َ
ةً أ نَّ يِل بُِكْم قُوَّ

َ
المعصش الثولغ، وإن طظ شطرة اإلظسان الدسغش الطةعء إلى افصعى وافسطى جططاظا، ﴿َقاَل لَْو أ

 جئتاظه وتسالى 
َ
إىَِل ُرْكٍن َشِديٍد﴾. لضظظا ظةث أن بسدا طظ أبظاء جطثتظا الثغظ غثعضعن غمار السغاجئ ق غرون اهللا

جعئ ُغطةأ إلغعا ظظاً طظعط أن الضقم سظ صعة اهللا وصثرته عع طةرد طحاسر ق واصع لعا، أو أظعط غحغئ أبخارعط 
شق غرون إق بعارج أطرغضا وخعارغت روجغا شغزظعن أن عثا عع طظاعى الصعة شغ الضعن. واهللا جئتاظه وتسالى غصعل: 
َرْيُ إِنََّك  ﴿قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك الُْملِْك تُْؤيِت الُْملَْك َمن تََشاء َوتزَنُِع الُْملَْك ِممَّن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء نَِيِدَك اخلْ
ٍء َقِديٌر﴾ شضغش لمظ غصرأ عثا الضقم طآطظا به أن ق غرى صثرة اهللا جئتاظه وتسالى؟! ولصث أضث اهللا جئتاظه  ْ َ َ لُكِّ  بَلَ
وتسالى عثا افطر طرارا شغ الصرآن الضرغط، تاى ق غئصى فتث أدظى حكٍّ بعجعد عثه الصعة المططصئ، والصادرة سطى 
َِّما يُرِيُد﴾ وصال: ﴿إِنَّ َربََّك َكِالِْمْرَصادِ﴾. وسطغه شإن الساسغظ  اٌل ل صطإ المعازغظ وشسض ضض حغء، شصال سج طظ صائض: ﴿َفعَّ
إلجصاط افظزمئ، والساططغظ لاتضغط حرع اهللا، سطغعط أن غطةآوا هللا وتثه دون جعاه، وغساخمعا بتئطه الماغظ، 
ةِ الَْمتنُِي﴾ ولغضعظعا سطى بصئ تاطئ بأظعط إن اتئسعا أطر اهللا وجاروا سطى  وغطغسعا أطره الصعغط، شعع جئتاظه ﴿ذُو الُْقوَّ
َ بَلَ نرَْصِِهْم لََقِديٌر﴾. ةٍ﴾، شإن الظخر تطغفعط ﴿َوإِنَّ ابَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّن قُوَّ وا لَُهم مَّ ِعدُّ

َ
ظعب ظئغه  بإسثاد المساطاع ﴿وَأ

طظ  الظاس  شاثطر  جظغعا،   ١٥ والاةاري  جظغعات،   ٥
إضرابعط  أسطظعا  المثابج  وأختاب  السغاجات،  عثه 
شغ  زغادات  عظاك  فن  المثسعم،  الثصغص  أخث  بسثم 
ضض طثخقت إظااج الثئج، بثءًا طظ الثصغص الثي ضان 
جظغعا،  بـ٥٧٠  شأخئح  لطةعال،  جظغه   ٥٠٠ بتساب 
زغــادات  وعظاك  جظغه،   ٦٥٠٠ بتساب  والاةاري 
 ١١٠٠٠ بتساب  الضرتعظئ  شأخئتئ  الثمغرة،  شغ 
جظغه،   ٨٠٠٠ إلى   ٤٠٠٠ طظ  الجغئ  وجرضاظئ  جظغه، 

والضعرباء زادت أضبر طظ ٦٠٠٪.
عضثا أخئح الصمح الثي غخظع طظه الثئج لمسزط أعض 
الرأجمالغ؛  الظزام  جثظئ  أغثي  شغ  لسئئ  السعدان 
حآون  رساغئ  سظ  الثولئ  أغــثي  ورشــع  باتاضاره، 
طثخقت  سطى  إضاشغئ  ضرائإ  بفرض  بض  الظاس، 
الضفار  أجغادعط  إرضاء  أجض  طظ  ذلك  وضض  اإلظااج، 

الثغظ أوخطععط لضراجغ التضط.
أطا ضغش الثروج طظ عثه افزطئ؟ شاباثاء الثروج طظ 
لطضاشرغظ  جططاظاً  غةسض  فظه  الثولغ،  الظصث  خظثوق 
ُ لِلَْكافِِريَن  سطغظا واهللا سج وجض غصعل: ﴿َولَن يَْجَعَل اّبَ
جغاجئ  اساماد  اآلخر  وافطر  َسبِيالً﴾،  الُْمْؤِمنِيَن  َعلَى 
لطاخثغر،  وإظما  شصط،  الثاتغ  لقضافاء  لغج  زراسغئ 
وذلك بجراسئ افراضغ الئعر، شافرض لمظ غفطتعا، شصث 
أجمع الختابئ سطى أظه ق تص لمتاةر بسث بقث جظغظ، 
رضغ  الثطاب  بظ  سمر  جغثظا  سعث  شغ  ذلك  وضان 
السطع  سطى  ضرائإ  شرض  سثم  اآلخر  افطر  سظه.  اهللا 

ِ ِفي الَّاِر». ْ َ َ اْل والثثطات، لصعله : «ِإنَّ َصاِح
دولئ  تطئصعا  أن  غمضظ  ق  وغغرعا  افتضام  عثه 
وذظغئ ترتئط بالثول افجظئغئ، وإظما دولئ تصعم سطى 
أجاس اإلجقم، وصث جمغ تاضمعا راسغًا؛ فظه غرسى 
ْ َوَراِئِه  َماُم   ُجٌَّة   َُقاَتُل ِم ا اإلِْ َ حآون رسغاه، صال : « ِإنَّ
ََّقى ِِه»، شالسعدان شغه ٢٠٠ ططغعن شثان خالتئ  َوُ
لطجراسئ، شإن زرع ١٠٠ ططغعن شثان - سطما أن إظااج 
الفثان طا بغظ ١,٥ إلى ٣ ذظ - غساوي طائئ ططغعن 
وخمسمؤئ ذظ، واتاغاج السعدان طظ الصمح جظعغًا ٢ 
ططغعن ذظ، غسظغ المفروض أن غضعن الرغغش طةاظًا.

طحضطئ  تسالب  تغظعا  السغاجئ،  عثه  اتئسئ  شــإذا 
إلى  غتااج  وعثا  الفائخ،  تخثغر  وغاط  الئطالئ، 
راعٍ طثطص، روي أظه شغ سعث السططان سئث التمغث 
أزطئ  بتخعل  وأخئره  الصخر  طسآول  جاءه  الباظغ، 
خئج شغ طثغظئ إجطظئعل، شثرج السطان سئث التمغث 
جئإ  أن  شعجث  افطــر،  طظ  غاتصص  تاى  طساثفغًا، 
أزطئ  خطص  غرغثون  الظصابات،  أختاب  عط  المحضطئ 
جغاجغئ، شرجع إلى الصخر، وأخثر (شرطاظا) بمساصئئ 
ضض طظ تسئإ شغ عثه افزطئ طظ أختاب الظصابات، 
والبضظات  الصخر،  شغ  السمال  أطــر  ذلــك  بسث  بط 
السسضرغئ، بخظع الثئج وتعزغسه فعض إجطظئعل صئض 
ِ َعَلى  َماُم الَّ خقة الفةر! عضثا تضعن الرساغئ، «َفاإلِْ

 «ِِه ْ َرِعَّ ٌل َع ُ ْ الَّاِس َراٍع َوُهَ َم
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

أزطئ الثئج يف السعدان
خظاسئ اجاسمارغئ طسامرة ق تتض إق بالثقشئ

الصرن  بماظغظات  طظث  السعدان  شغ  الثئج  أزطئ  بثأت 
الماضغ، وذلك سظثطا تثخض خظثوق الظصث الثولغ 
شغعا، بسغاجاته اقجاسمارغئ، الاغ غغر بعا طفععم 
الشثاء  عع  الصمح  بةسض  وذلــك  الاشثغئ،  بصاشئ 
السعدان  شأعض  الئقد،  سطغه  تسامث  الثي  الرئغسغ 
ضان غثاؤعط الرئغسغ عع الثرة والثخظ، أطا الصمح 

شضاظعا ظادرًا طا غأضطعظه.
رئغج  سطى  ضغسظةر  اصــاــرح  ١٩٧٥م  جظئ  شــغ 
زغادة  طظ  تتث  جغاجات  اتئاع  شعرد،  جغرالث  أطرغضا 
غسمى  شغما  أو  القتغظغئ،  أطرغضا  شغ  جعاء  السضان، 
بثول السالط البالث، شضان طظ بغظ عثه السغاجات، 
تطك  صــثرة  طظ  تتث  وجغاجات  السضان،  تصطغض 
الصمح  غطرح  أن  اصارح  بط  الشثاء،  إظااج  سطى  الئقد 
سظ  بضبغر  تصض  بأجسار  السالط  أجعاق  شغ  افطرغضغ 
المثابرات  طثغر  طظ  وذطإ  المتطغ،  اإلظااج  تضطفئ 
المرضجغئ، ووزراء المالغئ والثشاع والجراسئ، الاساون 

طع طساحار افطظ الصعطغ افطرغضغ.
الظصث  خظثوق  طظزعطئ  شغ  السعدان  دخعل  شمظث 
الثولغ الثي طظ جغاجاته افجاجغئ طا غسمى (برشع 
ضض  اتةعئ  أن  شضان  افجاجغئ،  السطع  سظ  الثسط) 
التضعطات طظث سعث الظمغري وإلى التضعطئ اقظاصالغئ 
التالغئ، إلى تظفغث تطك السغاجئ الاثطغرغئ لفراضغ 
الجراسغئ، ولظأخث طبق، لطتضعطئ اقظاصالغئ التالغئ شغ 

السروة الحاعغئ ٢٠٢٠م:
الارضغجي  السسر  اقظاصالغئ  التضعطئ  تثدت  شصث 
بالئظك  المجارع  وربطئ  جظغه،  آقف   ٣ الصمح  لسسر 
وبغصًا،  ارتئاذًا  الثولغ  بالئظك  غرتئط  الثي  الجراسغ، 
شالئظك  والاصاوي.  والمئغثات  المسثات  حرائه  شغ 
وغفرض  بالربا،  غتااجه  طا  المجارع  غسطغ  الجراسغ 
شرضاه  الثي  بالسسر  المتخعل  له  غئغع  أن  سطغه 
جسر  شغه  الثي  العصئ  شغ  جظغه،   ٣٠٠٠ الثولئ؛ 
ظدعج  وصئغض  بط  جظغه،   ٦٠٠٠ السعق  شغ  الةعال 
شطعل  أن  اقظاصالغئ،  التضعطئ  أحاسئ  المتخعل، 
طظ  الصخث  وضان  المتخعل،  ترصعا  السابص  الظزام 
عثه الفرغئ أن ق غثرج أي حغء طظ عثا المتخعل 
الاغ  الاثطغرغئ،  وجغاجاته  الجراسغ  الئظك  غث  طظ 
تخإ شغ طخطتئ الرأجمالغئ الماعتحئ. وضان طظ 
جراء ذلك أن دخض المجارع السةظ لسثم صثرته سطى 

جثاد الثغعن وشائدعا، وترك طعظئ الجراسئ.
تاسطص  الاغ  الثولغ  الظصث  خظثوق  جغاجات  ولاظفغث 
الحسإ؛  تروض  أن  الثولئ  سطى  ضان  الثسط،  برشع 
شفغ  لطصمح.  الحرضات  بسخ  واتاضار  افزطئ،  بخظع 
خظسئ  بط  بةظغه،  أرغفئ  الـ١٠  ضاظئ  اإلظصاذ  سعث 
افزطئ شأخئتئ الـ٥، بط الـ٣ أرغفئ بةظغه، وشغ آخر 
التضعطئ  جاءت  وسظثطا  بةظغه،  الرغغفان  ضان  أغاطعا 
واآلن  بةظغه،  شصط  العاتث  الرغغش  أخئح  اقظاصالغئ، 
بسث تةثد افزطئ، والظاس غصفعن شغ خفعف افشران 
طظث البطث افخغر طظ الطغض، تاى غاتخطعا سطى الثئج 
طظه  العاتث  جسر  أخئح  والثي  طثسعم،  أظه  المجسعم 
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البعرة الاعظسغئ يف ذضراعا الساحرة
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مستغلو أوضاع الناس وجوعهم
يثيرون الفوضى في طرابلس الشام! ْو آوِي إِلَى ُرْكٍن َشِديٍد﴾

َ
ةً أ ّنَ لِي بُِكْم قُّوَ
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طظ المجطع أن غسصث شغ الصاعرة "تعار 
افول  افجئعع  خقل  حاطض  وذظغ" 
الفخائض  وتظازر  الحعر،  عثا  طظ 
ططفات  شغه  الماتاورة  الفطسطغظغئ 
اظاثابات  أول  طخغر  جاتثد  حائضئ 
ُتةرى شغ افراضغ الفطسطغظغئ طظث ١٥ 
ختفغ  تسطغص  اسائر  جاظئه  طظ  ساطاً. 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ 
افرض المئارضئ شطسطغظ: أن عثا الثئر 
المخري  الظزام  اعامام  طثى  غزعر 
وطثى  الفطسطغظغئ،  اقظاثابات  بمطش 
جسغه إلظةاتعا، وصث طعث لثلك الثور 

باجاماسات جئصئ إخثار المرجعم الرئاجغ إلجراء اقظاثابات. وأضث الاسطغص: أن عثه الاترضات شغ السغاجئ 
بتخعل  أطرغضغئ  رغئئ  وشص  تاط  تترضات  أظعا  وعع  السغاجغ،  جغاصعا  شغ  تفعط  أن  غةإ  لمخر  الثارجغئ 
اقظاثابات الفطسطغظغئ وتتئ رساغئ سمغطعا السغسغ، لمظع سمقء برغطاظغا وخاخئ افردن وصطر طظ اإلطساك 
بعثا المطش. وخاط الاسطغص بالصعل: إن طا تصعم به طخر والسططئ الفطسطغظغئ لغج صرارا ذاتغا وإظما عع طآاطرة 
جثغثة، قجاؤظاف السغر وشص السغاجئ افطرغضغئ، والعثف طظ عثه اقظاثابات لغج المخالتئ أو إسادة ربط 
الدفئ وغجة ولغج طتاربئ الفساد بض عع تةثغث الحرسغئ لمظزمئ الاترغر وإسادة تثوغر السططئ وذلك لاظططص 
شغ ذرغص المفاوضات والاظازقت برساغئ إدارة باغثن وحرسغئ باذطئ، وعثا  طظ جثغث وبصعة وتمدغ صثطاً 
غعجإ سطى أعض شطسطغظ والفخائض الاغ ترشع حسار المصاوطئ واإلجقم الغصزئ والتثر وأن ق غطثغعا طظ الةتر 
ذاته طرتغظ وأن ق غحارضعا شغ عثه اقظاثابات، شغظفثعا الروح شغ طظزمئ الاترغر بسث أن أخئتئ جغفئ ظاظئ ق 
غصربعا أتث، وأن غسمطعا شغ المصابض سطى ضحش حرسغئ السططئ الئاذطئ وأظعا ق تمبض أعض شطسطغظ، وأن صدغئ 

شطسطغظ ضاظئ وق تجال صدغئ إجقطغئ تطعا غضعن باترغك جغعش المسطمغظ لاطعغرعا طظ دظج غععد.

اإلسقطغ  المضاإ  شغ  الظسائغ  الصسط  تظاول 
طساظاة  ختفغ  بغان  شغ  الاترغر  لتجب  المرضجي 
وصال:  إدلإ  طتاشزئ  طثّغمات  شغ  الّظازتغظ  آقف 
إظعا تافاصط ضّض حااء، طظث ٩ أسعام، تغث غسغح 
خعف  غاثّططعا  طارّدغئ  طسغحّغئ  أوضاسًا  الظازتعن 
طظ المساصئض، وصال الئغان: الّسظعات الّطعغطئ تمرُّ 
دون تطعل، وتضحش لظا طرارًا وتضرارًا: أّن المظّزمات 
لغسئ إظساظّغئ بض عغ طظّزمات اجاشقلّغئ، وأّن طا 

وخش بالّثول الّخثغصئ دول طاآطرة! سقوة سطى أنَّ اإلعمال حئه الّاام فوضاع أعض المثّغمات وغغرعط عع 
بالسعدة  إّق  لضط  خقص  طفادعا "ق  أطرغضا  تعظثجعا  تطعل  بأّي  لطصئعل  والّادغغص  المضر  جطسطئ  طظ  تطصئ 
إلى تزغرة الةّقد". وخطص الئغان إلى الصعل: آن أوان السمض سطى تحث طثطخغ افّطئ تعل طحروع الثقشئ، 
الضفغض باعتغث الةععد إلجصاط الّظزام شغ سصر داره، شاظاعغ به طساظاة أعطظا، ولمبض عثا شطغسمض الساططعن.

الاصى وزغر اقجاثئارات شغ ضغان غععد إغطغ ضععغظ برئغج طةطج السغادة السعداظغ سئث الفااح الئرعان، 
ووزغر الثشاع غاجغظ إبراعغط، ورئغج العزراء سئث اهللا تمثوك، وتط اقتفاق، الثي ضحفه إسقم غععد وجضئ سظه 
اإلسقم السعداظغ، سطى تساون اجاثئاراتغ وأطظغ شغ المساصئض الصرغإ، لضئح المظزمات والظحاذات اإلرعابغئ. 
عثا وصث أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان بغاظا ختفغا صال شغه: إظه لمظ المثجي أن 
تافص دولئ طع سثوعا الشاخإ فرضعا وطصثجاتعا، سطى تساون اجاثئاراتغ وأطظغ، لمتاربئ المظزمات الاغ 
ظزاطًا  بعخفه  اإلجقم  طتاربئ  تسظغ  شإظعا  اإلرعاب  طتاربئ  أطا  غععد،  دظج  طظ  شطسطغظ  لاطعغر  تسمض 
لطتغاة. وأدان الئغان بحثة اتفاق الثغاظئ المجطع تعصغسه طع ضغان غععد، وأضث: أن أعض السعدان لظ غصئطعا 
الفسض  وإن  المحآوم.  الطصاء  عثا  سظ  لطتضعطئ  الرجمغ  اإلسقم  تضاط  غفسر  طا  وعع  الثغاظات،  عثه  بمبض 
الرجمغ الثي غةإ اتثاذه تةاه ضغان غععد المست عثا، عع اتثاذ تالئ الترب الفسطغئ طسه، ولغج الاطئغع 
واتفاصغات الثغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ. وخاط الئغان بالصعل: طعما شسض سمقء اقجاسمار طظ اتفاصغات طع 
عثا الضغان المست، شطظ تجغثعط إق خئاقً وخشارًا شغ أسغظ افطئ، وطصاًا وغدئًا طظ اهللا جئتاظه شغ الثظغا، 
وسثابًا شغ اآلخرة إن لط غاعبعا وغرجسعا سظ خغاظاعط، وغضفروا سظ ذظعبعط، بإسطاء الظخرة، إلصاطئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جاصاطع عثا الضغان الثئغث، وتسغث افرض المصثجئ لتدظ اإلجقم.

زال  وطا  الحمال،  شغ  البعرة  طتاخرة  وتمئ  ظفسعا، 
شرض  ُتتاول  أدواتعا  سئر  أطرغضا  طظ  تبغباً  السسغ 
عثا التض، وطثاخر عثا التض عع التفاظ سطى ظزام 
اإلجرام وخاخئ طآجساغه افطظغئ والسسضرغئ، واإلبصاء 
سطى ظزام الثولئ السطماظغ بإصخاء اإلجقم سظ التضط، 

وعثا التض ُغسائر إظعاًء لبعرة الحام وصداًء سطغعا.
غسظغ  ق  افطرغضغئ،  السغاجئ  واصع  ظصرأ  سظثطا  وإظظا 
غمضظ  ق  طتاعم  صثر  وصراراتعا  جغاجاعا  أن  ذلك 
البعرة  تتخض  فن  ظثسع  أظظا  أبثًا  غسظغ  وق  تشغغره، 
أو  وزارغئ،  تصائإ  سطى  وبعااظًا  زورًا  غمبطعا  طظ  أو 
طصاسث شغ جّثة التضط المعارئ. بض إن عثه الصراءة 
لطسغاجئ افطرغضغئ عغ لضحش الصظاع سظ وجه سثوظا 
بحساراته  ُغشطغعا  أن  ُغتاول  الاغ  جغاجاه  وشدح 

الئّراصئ الاغ تثثع المدئعسغظ به.
عثا  شإن  سثوظا  جغاجئ  ظفعط  سظثطا  شإظظا  وأغدًا 
غاططإ طظا أن ظئتث خغاراتظا، وأن ظرتإ أوراصظا بسغثًا 
سظ تأبغرات عثه الثول الاغ تسئث ببعرتظا وبمخغر 

جئتاظه  اهللا  أطر  ضما  طساصغمًا  ذرغصظا  لظثّط  بقدظا، 
وتسالى، ذرغصًا ق غسرف الرضعن لطزالمغظ، وق غرضى 
البصئ  تمطآه  ذرغصًا  السالمغظ،  رب  دغظ  شغ  الثظغئ 
طظعُب  خطاه  وغرجط  الماغظ،  الصعي  اهللا  بمعسعد 

طتمث  جغث المرجطغظ.
وأخغرًا أوجه ظثائغ إلى ضض الساسغظ إلجصاط الظزام 
المةرم، الئاتبغظ سظ رضا ربعط، إلى الثغظ طا زالئ 
أظات المساصطغظ وآعات المساصقت تطرق آذاظعط، إلى 
الحعثاء  ذرغص  إضمال  ساتصعط  سطى  غتمطعن  الثغظ 
الثغظ ضتعا بثطائعط شغ عثا الطرغص؛ إلى ضض عآقء: 
اسطمعا أظه ق خقص لظا إق بظئث الائسغئ وترك الثدعع 
لشغر اهللا، وق طظةى لظا طظ سثابات الثظغا واآلخرة إق 
بائظغ  غضعن  وعثا   ، اهللا  رجعل  به  جاء  طا  باتئاع 
طحروع الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، واقساخام 
بتئض اهللا الماغظ، وذطإ الظخر طظه وتثه شعع الصائض: 
 ﴾َوَما اجَّرْصُ إَِالّ ِمْن ِعنِد اَبِّ إَِنّ اَبَّ َعِزيٌز َحِكيٌم﴿

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

تامئ: تشّغر الرؤجاء شغ أطرغضا وأبره سطى بعرة الحام

طحاضطعط  لسقج  أظفسعط  شربطعا  الشرب،  شغ  تخض 
والخظاسات  اقخاراسات  بسزمئ  الرأجمالغ  بالمئثأ 
الافضغر،  شغ  الثطض  شتخض  الشرب،  سظث  تخطئ  الاغ 
شغ  البصئ  شغ  الثطض  تخعل  ذلك  جراء  طظ  شضان 
الئظعك  إن  الشرب  صال  تغظ  شمبًق  اإلجقم،  أتضام 
لط  بالئظعك؟  غصعل  اإلجقم  شعض  اصاخادغئ،  ضرورة 
بض  الئظعك،  شغ  اإلجقم  تضط  طا  المسطمعن  غسأل 
صالعا ق بث لقجقم طظ طساغرة الجطظ، شأخئح السطماء 
غفاعن بالربا الصطغض، بتةئ شصه الدرورة، وتفر طال 
عاجط  الاغ  افتضام  طظ  وغغرعا  العقك  طظ  الغاغط 
الشرب شغعا الاحرغع اإلجقطغ شغ التضط واقصاخاد 
بالبصاشئ  المدئعسعن  ظعةعط  سطى  وجار  واقجاماع، 
بما  الخقة  أتضام  إلى  افطر  وخض  أن  إلى  الشربغئ، 
غبار طظ صدغئ الائاسث شغ الخقة بتةئ وباء ضعروظا، 
 : صال  الصدغئ،  لعثه  طسالةاه  شغ  الشرب  طصطثغظ 
راع،  ب وذراعًا   ، ْ ًا  ِشْ  ُ َل َقْ  ْ َم  َ َسَ  َّ ُِع َّ «لَ

ُه». ُ ُ ْ َل َ ٍّ َل ْ َض ا ُج ُ حَّى ل َسَل

له  وتخّثر  الثغظغ،  الثطاب  تشغغر  طثطط  غبار  واآلن 
الفااوى،  بإخثار  السططان  سطماء  طظ  لعط،  أبعاق 
وطئثلغظ  طشغرغظ  الضاشر،  الشرب  ظزرة  طع  لااقءم 
لحرسئ اهللا، ولضظ أطئ التئغإ طتمث ، الاغ ق تثظع 
لطزطط والزالمغظ، وق غروضعا الساصطعن الثغظ رضعا 
لقجاءة  تخثت  المساسمر،  لطضاشر  سئغثًا  غضعظعا  بأن 
الفرظسغئ  المظاةات  طصاذسئ  ذلك  وطظ   ، لرجعلعا 
شارتسث السطب طاضرون وخاف سطى طخالح بقده، شثرج 
سثوة  لغسئ  شرظسا  بأن  افطئ  شغه  غامطص  باخرغح 
لقجقم ضثغظ، شاظزروا ضغش أن عثا المعصش غثل سطى 
تشطشض اإلجقم شغ ظفعس المسطمغظ، وعثا طا غعابه 
الشرب، لثلك غسمض سطى تدطغض افطئ، شضغش إذا أصغمئ 
ْ َوَراِئِه  َقاَتُل ِم ا ْاِإلَماُم ُجٌَّةُ  َ لعا دولئ، وضان لعا راع، «ِإنَّ
ِِه». شئالثقشئ ظتغا وتتفر أرواتظا وأسراضظا،  ََّقى  َوُ
 وتتغا طساجثظا، وتتفر سصغثتظا، وتتمى طصثجاتظا

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اقسقطغ  المضاإ  سدع   *
السعدان

تامئ ضطمئ السثد: بالثقشئ ظتغا وتخان طساجثظا وطصثجاتظا

شغعا  بما  شطسطغظ  أرض  سطى  غععد  ضغان  بسططئ 
فن  ولضظ  تعله،  اهللا  بارك  الثي  الصثجغ  الترم 
المسطمعن  غصئطه  ق  صئغح  طسمى  الاطئغع  أو  الاظازل 

غتاولعن الاتاغض سطغعط بعثا المخططح.
طاطابصئ  تضعن  تضاد  شعغ  العبغصئ  عثه  بظعد  أطا 
والمشرب،  والسعدان،  والئترغظ،  اإلطارات،  طظ  لضض 

وطما ورد شغعا:
الحرق  تةسض  رؤغئ  لاتصغص  غاططسان  الئطثغظ  (أن   •
الظصطئ  عثه  والسقم)،  باقجاصرار  طظسمًا  افوجط 
المشاخإ  الضغان  إخراج  سطى  ظسمض  ق  أن  تسظغ 
حرسغ،  صاظعن  غسظثه  ق  والثي  بالصعة،  والمساسمر 
شطسطغظ  أعض  ضث  الصعة  اجاسمال  وله  وضسغ،  وق 

فن ذلك غساسث سطى اقجاصرار.
• (إن الئطثغظ غرغئان شغ إصاطئ سقصات دبطعطاجغئ 
بامطغك  تاطًا  إصرارًا  غسظغ  وعثا  بالضاطض)،  ذئغسغئ 

أرض شطسطغظ لطضغان الشاخإ.
افدغان  بغظ  التعار  تسجغج  طساسغ  الئطثان  (حةع   •
البقبئ،  افدغان  بغظ  السقم  بصاشئ  ترجغت  بصخث 
الةعاد  تسطغض  غسظغ  وعثا  الئحرغئ)،  وافدغان 
الَِّذيَن  َقاتِلُوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا  تسالى:  صال  تغث 

َواْعلَُموا  ِغلَْظًة  فِيُكْم  َولَْيِجُدوا  ارِ  الُْكّفَ ِمَن  يَلُونَُكْم 
َ َمَع الُْمّتَِقيَن﴾. ّنَ اّبَ

َ
أ

• (غسسغان إلى اجاباث الفضر الماطرف)، وعثا تدطغض 
فن المصخعد عع اجاباث أشضار اإلجقم وأتضاطه الاغ 
تثسع إلى التضط باإلجقم، وعثا طا غثاف طظه الشرب 
وعآقء  الثخعص،  وجه  سطى  غععد  وضغان  سمعطًا، 
أتضام  اجاباث  لاظفغث  أدوات  الروغئدات  التضام 

اإلجقم وطتاربئ تمطئ الثسعة.
عثه عغ الئظعد الاغ جمح لقسقم بظحرعا وطا خفغ 

أسزط.
أطا افضاذغإ الاغ خاتئئ عثه العبغصئ شعما ضثباان 
سئث  خرح  لصث  أذطصعما.  طظ  طظخإ  بضئر  ضئغرتان 
عثه  بأن  السعداظغ،  العزراء  رئغج  تمثوك؛  اهللا 
التضعطئ، غغر طثعلئ باعصغع طبض عضثا اتفاق شق بث 
طظ برلمان طظاثإ، وتضعطئ طظاثئئ، ولضظ تفاجأظا 
سطغظا،  غطض  الئاري  سئث  الثغظ  ظخر  سثله  وزغر  بأن 
ضغان  طع  (إبراعغط)  اتفاق  باعصغع  صام  بأظه  وغثئرظا 
غععد وبتدعر أطرغضغ، وبالمصابض خرح سئث الفااح 
الئرعان رئغج طةطج السغادة بأظعط لظ غعصسعا سطى 
الاطئغع طا لط غخثر صاظعن طظ الضعظشرس افطرغضغ 
لتماغئ السعدان طظ أي طساءلئ صاظعظغئ، وصث أخثر 
اجابظى  ولضظ  السعدان،  تماغئ  صاظعن  الضعظشرس 
بسث  وضأظظا  شظتظ  أغطعل/جئامئر،   ١١ أتثاث  ضتاغا 
أن شرتظا بالرشع طظ تفرة صائمئ اإلرعاب، وصسظا شغ 
بؤر أتثاث ١١ أغطعل/جئامئر، وطع ذلك وصع السعدان 

سطى عثا اقتفاق المحآوم.
وسغئه  أحث  وترطاه  وسغإ،  حرسًا  ترام  الضثب  إن 
أضئر تغظما غصع طظ رئغج الصعم، شعا عع أبع جفغان 
سطى ضفره وحثة ضرعه لقجقم ولظئغه، لط غاةرأ أن 
غضثب تاى ق تآخث سطغه. ولضظعا أغام الثل والععان، 
وطا  الظاس،  سطى  وضثبًا  تدطغًق  خارت  شالسغاجئ 
ذلك إق لامرغر طثططات الثول الضاشرة المساسمرة 
خارت  أغاطعا  أظظ  ولضظ  بقدظا،  شغ  الطاطسئ 
 طسثودة، وسمرعا خار صخغرًا، وشرج اهللا خار صرغئًا

َ لََقوِّيٌ َعِزيٌز﴾ ُ َمْن َفْنُصرُهُ إِّنَ اّبَ ﴿َولََيْنُصَرّنَ اّبَ

إن الضاعظ القععتغ غعضاغط طارك، تطمغث طاجغظغعن، 
أول طظ أذطص لفر الثغظ اإلبراعغمغ ضثغظ لطفرد، 
وضان غصخث به اإلجقم، إق أظه طا لئث أن تتعل إلى 
الروتغئ  بالثبطعطاجغئ  غسمى  طا  طساثثطًا  الةمغع، 
(اإلجقم،  البقبئ  السماوغئ  افدغان  إلى  لقحارة 
والغععدغئ، والظخراظغئ)، لغطرح سطى إبر ذلك أشضار: 
وتعار  افدغان،  بغظ  والاساغح  افدغان،  وتثة 
اجاثثم  وصث  طسمغات،  طظ  ذلك  إلى  وطا  افدغان، 
عثا المخططح لشاغات براغماتغئ أضبر طظعا تارغثغئ، 
وعغ طتاولئ تدطغطغئ إلظعار أن عثه الثغاظات البقث 
طاصاربئ شغما بغظعا، سطمًا بأن الظزرة لسغثظا إبراعغط 
بغظعا،  شغما  افدغان  عثه  شغعا  تثاطش  السقم،  سطغه 
إبراعغط  جغثظا  إلى  الغععد  غظزر  الثي  العصئ  شفغ 
سطغه السقم، سطى أظه أبع إجتاق وجّث غسصعب وعع 
والظخارى  الغععد،  جث  عع  إبراعغط  أن  أي  إجرائغض؛ 
طظ  ظمعذجغ  طآطظ  حثص  طةرد  إلغه  غظزرون 
أطا  أبثًا،  طعتثًا  لغج  أظه  إق  وإغماظه،  ذاساه  تغث 
طع  غاطابص  بأظه  إبراعغط،  دغظ  إلى  شغظزر  اإلجقم 
دغظ اإلجقم شغ الاعتغث، صال تسالى: ﴿َما َكاَن إِبْرَاِهيُم 
َفُهودِيّاً َوَال نَْصرَاغِّياً َولَِكْن َكاَن َحنِيفاً ُمْسلِماً َوَما َكاَن ِمَن 
نْزَِل 

ُ
َوَما أ  ِ الُْمْشرِكِيَن﴾، وصال جئتاظه: ﴿قُولُوا آَمّنَا بِاّبَ

نْزَِل إِلَى إِبْرَاِهيَم َوإِْسَماِقيَل َوإِْسَحاَق َويَْعُقوَب 
ُ
إِلَْيَنا َوَما أ

ويِتَ الّنَبِّيُوَن ِمْن 
ُ
ويِتَ ُموَسى وَِعيَسى َوَما أ

ُ
ْسَباِط َوَما أ

َ ْ
وَاأل

َحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَُه ُمْسلُِموَن﴾.
َ
َرّبِِهْم َال ُغَفّرُِق َنْيَن أ

بغظ  السطمغ  (الاساغح  طسألئ  الادطغض  باب  وطظ 
الخراع  سظ  اإلجقم  إبساد  بعا  المراد  شإن  افدغان) 
الثولغ، بةسض الخراع خراسًا جغاجغًا سسضرغًا بسغثًا 
غثعض  أق  ضمظعا  صث  غضعظعن  وبعثا  اإلجقم،  سظ 
أي  شغ  الاثخض  أو  الخراع،  طظ  ظعع  أي  المسطمعن 
غرضى  تغث  الفت؛  وعظا  طسطمغظ،  بعخفعط  صدغئ 
وغثعضعن  بغضع،  جاغضج  باصسغمات  المسطمعن 
الخراع بعثه الثوغقت الصطرغئ، والظاغةئ طتسعطئ 
شق  بعط  طاسطصًا  افطر  ضان  إذا  أطا  الخراع،  بثء  صئض 
طاظع طظ الترب سطى أجاس الثغظ، ولغج أدل سطى 
ذلك طظ تطك الترب الاغ حظاعا أطرغضا سطى السراق، 
ووخفعا  اقبظ،  بعش  جعرج  حسارعا  رشع  والاغ 
بأظعا ترب خطغئغئ، وضثلك طا غفسطه غععد شغ أعض 
شطسطغظ، تغث غتاربعظعط لاضعن دولاعط غععدغئ 
خالخئ، وضثلك الترب الاغ حظاعا الثول افوروبغئ 
سطى الحسائر اإلجقطغئ، والاغ غرشع لعاءعا، وغاعلى 
ضئرعا؛ رئغج شرظسا طاضرون، وطا صام به طظ ترب 
باإلجاءة  السماح  شغ  طامبطئ  المسطمغظ  ضث  حسعاء 
خثورعط.  تضظه  طا  سطى  دلغض  خغر  لعع   ، لرجعلظا 
شغ العصئ الثي غحظسعن شغه سطى المسطمغظ إظحاء 
سحرات  عظالك  أن  ظةث  اإلجقم،  أجاس  سطى  أتجاب 
وغسّرف  الشرب،  شغ  الظخراظغئ  الثغمصراذغئ  افتجاب 
طفععطًا  غمطك  بأظه  المسغتغ  الثغمصراذغ  التجب 
جغاجغًا صائمًا سطى الصغط الظخراظغئ، وسطى طسآولغئ 

الفرد أطام الرب.
أطا طا غسمى باتفاصغئ (إبراعام) أو العبغصئ اإلبراعغمغئ 
شرغثطان؛  دغفغث  المسمى  عثا  سطغعا  أذطص  تغث 
جمًق  بعا  شإن  غععد،  ضغان  لثى  افطرغضغ  السفغر 
طدططئ، وسطى رأجعا عثا المسمى والمظسعب لسغثظا 
إبراعغط سطغه السقم، والثي ق سقصئ له بثلك، شعغ 
وإصرار  واساراف  تظازل  خك  سظ  سئارة  تصغصاعا  شغ 

العبغصئ اإلبراعغمغئ تدطغض وضثب
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس تسإ اهللا الظعر – الثرذعمـ 

متسربلين بالخزي والعار، حكام السودان يتفقون مع كيان يهود
على تعاون استخباراتي وأمني محاربة لإلسالم

اإلقليمي التحرك  يتزعم  أمريكا  عميل  السيسي 
إلنجاح االنتخابات الفلسطينية تنفيذاً ألوامر أمريكا!

أوقفوا استغاللكم لجراح أّمة اإلسالم
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افربساء ٢١ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٢ عـ المعاشص ٣ حئاط/شئراغر ٢٠٢١ طـ ٤     السثد ٣٢٤

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ١٧ جمادى اآلخرة ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠١/٣٠م) خئرا صال شغه: "أحارت طةطئ شعرغظ 
بعلغسغ إلى تصرغر سالمغ جثغث خثر غعم الثمغج سظ طظزمئ الحفاشغئ الثولغئ، ورد شغه أن الفساد شغ العقغات 
الماتثة غئثو شغ أجعأ طساعغاته طظث ظتع سصث طظ الجطظ. وغسجو المآغثون عثا الاثععر إلى تراجع البصئ شغ 
المآجسات الثغمصراذغئ، وضسش الرصابئ سطى المساسثات المالغئ الماسطصئ بالعباء المافحغ. وأشاد تصرغر "طآحر 
صغاس الفساد السظعي" بأن العقغات الماتثة عئطئ إلى المساعى ٦٧ طظ الثرجئ الصخعى الممضظئ وعغ ١٠٠، 
ظجوق طظ ٧٦ شغ سام ٢٠١٥. وأحار طثغر طضاإ العقغات الماتثة بمظزمئ الحفاشغئ الثولغئ جضعت غرغااك، إلى 
"تثععر" أوجع ظطاصا شغ المآجسات السغاجغئ افطرغضغئ، باسائاره طساعما رئغسغا شغ اظثفاض تخظغش الئقد. 
وشغ إحارة إلى تتصغص طحارك ظحرته بجشغث ظغعز واقتتاد الثولغ لطختفغغظ اقجاصخائغغظ السام الماضغ، ضحش 
ضغش جمتئ الئظعك الضئرى- سظ سمث- بامرغر ترغطغعظات الثوقرات طظ المساطقت المالغئ المحئععئ، طما طضظ 
زسماء المثثرات والفاجثغظ واإلرعابغغظ طظ ظصض افطعال الفاجثة تعل السالط. وصال غرغااك "باظغا، وعع أطر 
طعط بحضض طاجاغث، عثه السطسطئ طظ السروض المفاجؤئ طظ وجائض اإلسقم الاغ تعضح طصثار افطعال الصثرة 
الاغ تاثشص إلى الظزام المالغ لطعقغات الماتثة". وضحش طآحر ٢٠٢٠ أغدا ضغش أساق الفساد السالمغ صثرات 
الئطثان سطى تماغئ الختئ الساطئ واصاخاداتعا أبظاء العباء. وشغ العقغات الماتثة ضاظئ عظاك تصارغر طاضررة 
سظ صروض خادرة بمعجإ برظاطب تماغئ المثشعسات الثي غعثف إلى دسط الحرضات الخشغرة، والاغ تاثشص 
إلى الحرضات غغر الخشغرة، وطظ بغظ المسافغثغظ: طصاولع الثشاع وجطسطئ العجئات السرغسئ حغك حاك ولعس 
أظةطعس لغضرز. وصالئ رئغسئ طظزمئ الحفاشغئ الثولغئ دغطغا شغرغرا روبغع إن "ضعشغث-١٩ لغج طةرد أزطئ ختغئ 
واصاخادغئ، إظه أزطئ شساد، وأطر ظفحض تالغا شغ إدارته". وخاط الاصرغر بأن طظ اآلبار الةاظئغئ افخرى لطعباء أن 

التضعطات اقجائثادغئ اظاعجت عثه الفرخئ ذرغسئ إلجضات الظصاد وتصطغص الترغات المثظغئ وزغادة المراصئئ.

ظحر طعصع (سربغ ٢١، افتث، ١٨ جمادى اآلخرة ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠١/٣١م) خئرا جاء شغه: "أضث سدع "الطةظئ 
الثجاعرغئ" سظ وشث المسارضئ، ذارق الضردي أن "عغؤئ الافاوض"، الاغ تحضض المرجسغئ السغاجغئ لعشث المسارضئ 
السعري شغ "الطةظئ الثجاعرغئ"، تساجم إجراء تصغغط لطةعلئ الثاطسئ طظ طئاتبات الثجاعر الاغ اخاامئ الةمسئ، 
قتثاذ الصرارات المظاجئئ. وتعل طا إذا ضان خغار اقظستاب ططروتا لطظصاش، صال الضردي إن الةعلئ الثاطسئ 
اظاعئ دون تخعل تصثم غثضر، وضض الثغارات طفاعتئ، طساثرضا: "لضظ غةإ الترص سطى اجامرار الدشط سطى 
افطط الماتثة والمئسعث الثولغ، تاى غسطظعا لطمةامع الثولغ وغئطشعا طةطج افطظ بأن ظزام افجث عع الطرف 
المسرصض فسمال الطةظئ الثجاعرغئ، والسمطغئ السغاجغئ برطاعا". صال طئسعث افطط الماتثة الثاص إلى جعرغا 
بغثرجعن إن اجاماع الطةظئ الثجاعرغئ السعرغئ شغ جظغش لط غسفر سظ أي تصثم، بسث أجئعع طظ المفاوضات".

أداة  عغ  طظزمئ  طمبض  طع  بالةطعس  طسارضئ  أظفسعط  غسمعن  الثغظ  أولؤك  غصئض  لماذا   :
غ

الساططغظ  طع  غسمطعا  أن  خادصغظ،  ضاظعا  إن  سطغعط  العاجإ  ألغج  اقجاسمارغئ؟!  الثول  أغثي  شغ 
المثطخغظ قجاباث أظزمئ الدرار وإصاطئ تضط اهللا الثي شغه سجعط وسج حسئعط وأطاعط؟!.

رجالئ طظ الصطإ إىل السطماء وربئ افظئغاء

إن  المآطظغظ،  أطغر  غا  ظسط  صال:  ذاووس،  غا  سزظغ 
لَْم تََر َكْيَف َفَعَل َرّبَُك بَِعاٍد  إَِرَم 

َ
اهللا تسالى غصعل: ﴿أ

َذاِت الِْعَماِد  الَّتِي لَْم يُْخلَْق ِمْثلَُها فِي الْبَِالِد  َوَعُموَد 
  ْوتَاِد 

َ ْ
األ ِذي  َوفِْرَعْوَن    بِالَْواِد  ْخَر  الّصَ َجابُوا  الَِّذيَن 

ْكَثُروا فِيَها الَْفَساَد  َفَصّبَ 
َ
الَِّذيَن َطَغْوا فِي الْبَِالِد  َفأ

َعلَْيِهْم َرّبَُك َسْوَط َعَذاٍب  إِّنَ َرّبََك لَبِالِْمْرَصاِد﴾، صال 
دطه.  طظ  غمفظغ  أن  طثاشئ  بغابغ  شدممئ  طالك: 
جاسئ  شأطسك  الثواة،  ظاولظغ  صال:  بط  سظه  شأطسك 
ذاووس،  غا  صال:  بط  وبغظه،  بغظظا  طا  اجــعّد  تاى 
غمظسك  طا  شصال:  سظه.  شأطسك  الثواة.  عثه  ظاولظغ 
أن تظاولظغعا؟ شصال: أخحى أن تضاإ بعا طسخغئ هللا 
شأضعن حرغضك شغعا. شطما جمع ذلك صال: صعطا سظغ. 
صال ذاووس: ذلك طا ضظا ظئس طظث الغعم. صال طالك: 
التفاظ  (تثضرة  شدطه.  لطاووس  أسرف  زلئ  شما 

١٦٠/١. وشغات افسغان ٥١١/٢).
ورد أظه صث جغء بتطغط الجغات إلى التةاج، شطما دخض 
سطغه صال: أظئ تطغط. صال: ظسط. صال تطغط: جض سّما 
بثا لك، شإظغ ساعثت اهللا سظث المصام سطى بقث خخال: 
إن جؤطئ فخثصظ، وإن اباطغئ فخئرن، وإن سعشغئ 
فحضرن. صال التةاج: شما تصعل شّغ؟ صال: أصعل شغك 
إظك طظ أسثاء اهللا شغ افرض تظاعك المتارم وتصاض 
بالزظئ. صال: شما تصعل شغ أطغر المآطظغظ سئث المطك 
وإظما  طظك،  جرطاً  أسزط  إظه  أصعل  صال:  طروان؟  بظ 
أظئ خطغؤئ طظ خطاغاه. شأطر التةاج أن غدسعا سطغه 
السثاب، شاظاعى به السثاب إلى أن حصص له الصخإ، 
بط جسطعه سطى لتمه وحثوه بالتئال بط جسطعا غمثون 
غصعل  جمسعه  شما  لتمه،  اظاتطعا  تاى  صخئئ،  صخئئ 
أخرجعه  شصال:  رطص.  آخر  شغ  إظه  لطتةاج  شصغض  حغؤا، 
شارطعا به شغ السعق. صال جسفر (وعع الراوي): شأتغاه 
أظا وخاتإ له، شصطظا له: غا تطغط ألك تاجئ؟ صال: 
سمره  وضان  اجاحعث،  بط  بحربئ  شأتعه  طاء.  حربئ 

بماظغ سحرة جظئ رتمه اهللا.
اهللا  شغ  غثاشعن  ق  الثغظ  السطماء  عط  عآقء  ظسط 
واباشعا  به،  وسمطعا  التص  سطمعا  فظعط  قئط  لعطئ 
افجر والبعاب طظ اهللا، وطا تعاظعا سظ صعل التص، ولع 

ضطفعط تغاتعط.
شغ  ططئص  اهللا  وحرع  التضام،  سطى  اإلظضار  عثا  ضان 
اإلجقم  وتضط  الغعم  بالظا  شما  التغاة.  ظعاتغ  ضض 

طسطض؟!.
لضط  التاجئ  اآلن  افظئغاء،  وربئ  افجقء  سطماءظا  شغا 
ذل  طظ  افطــئ  تسغحه  طا  ظض  شغ  أسزط  أخئتئ 
وطعجئ  سطغعا،  المساسمر  الضاشر  تسطط  جراء  وععان 
شغ  طْظطَصِاظا  سطى  الغعم  بتمطاعا  َتُحثُّ  الاغ  الَسْطَمظِئ 
احاثت  لصث  بض  السغاجغ،  اإلجقِم  لحغطظئ  طتاولٍئ 
طظ  الئاصغِئ  الئصغِئ  ضرَب  ترغُث  باتئ  تاى  التمطُئ 
أتضاِم اإلجقم، شغ افتعاِل الحثخغِئ وافجرِة، سئر 
ترغًا  وضان  وغغرعا،  والثسارة (جغثاو)  اتفاصغئ السعر 
بضط سثم السضعت، والخثع بالتص شغ ظض الدسش 
ذئغسغ  ضظااج  الضرغمئ،  افطــئ  عثه  به  تمر  الــثي 

لاطئغص الظزام الرأجمالغ الةائر سطغعا.
 شغا سطماءظا افجقء، ق طثرج لضط وفطاضط طظ عثه 
التال المجرغئ، إق بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
بظعاره،  لغطه  غخض  الثي  الاترغر  تجب  طع  شاسمطعا 
غظالضط  ق  وتاى  إلصاطاعا،  والظفغج  بالشالغ  وضتى 
إبط الصسعد سظ عثا الفرض السزغط بض تاج الفروض؛ 
الثظغا  جادة  سعثعط  لسابص  المسطمعن  غسعد  تاى 

 وصادتعا، شاظالعا بثلك سج الثظغا واآلخرة
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

عض ظفضر ضما غرغث اهللا طظا 
أم ضما غرغث أسثاؤه؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث تمغثانـ 
ظضئات  طظ  به  طرت  وطا  افلغط  أطاظا  واصع  ظقطج 
طسالط  شغعا  تشغرت  السظغظ  سحرات  خقل  واظتثار 
السج  تدارة  طآصاا  وتعصفئ  اإلجقطغئ  التغاة 
لط  الاغ  الثقشئ  دولــئ  بشغاب  والرصغ  والحمعخ 

غحعث بظع اإلظسان طبطعا.
وبسثعا وطظ رتط الضفر ولثت تطك السصغثة المحععئ 
والثولئ  التغاة  سظ  الثغظ  شخض  سصغثة  الضاشرة، 
بالاجاطظ طع ضسش دولئ اإلجقم آظثاك فجئاب سثة، 
شغ  غاشطشطعا  أن  الفضرة  تطك  أتئاع  سطى  جعض  طما 

جسث افطئ وغظفبعا شغه عثا السط الجساف.
اإلجقم،  أطئ  وتثععرت  المرض  وتض  العباء  اظاحر 
وطظ بط أجصطئ دولاعا وغاب جططاظعا وتضابرت 
تطك الضغاظات السغاجغئ بظات اقجاسمار، الثي أذئص 
سطى افظفاس وأذاصظا العغقت وشرض أشضاره الثئغبئ 
العتحغئ،  الصمع  وآلئ  والشطرجئ  بالصعة  الئاذطئ 
إسقطغئ  وطآجسات  وتضاقت  طظزمات  ــث  وأوج
جسض  طما  الرأجمالغ،  طئثئه  سطى  الظاس  تروض 
المرض غامضظ شغ أطاظا شاطعبئ السصعل واظترشئ، 
والثظعع  واقجاسقم  العاصسغئ  أشضار  وتفحئ 
والثدعع، وخغط الزقم وسحسحئ السصطغئ الظفسغئ 
والظزرة المادغئ، واظصطسئ تطك السروة العبغصئ بغظ 

عثه التغاة وطا بسثعا شغ أوجاط افطئ.
اإلجقطغئ  السصطغئ  باشغر  الافضغر  ذرغصئ  تشغرت 
السصغثة  ذي  الرأجمالغ  بالمئثأ  العاضح  وتأبرعا 
أخئتئ  أن  الاأبر  عثا  سظ  ظاب  وطما  السطماظغئ، 
دائرة الافضغر طتثودة بما غرجمه الضاشر المساسمر 
غرغث  ضما  ظفضر  أن  التال  وخض  تاى  له  غروج  وطا 
وضما غرغإ، بض اظتخر الفضر والسمض ضمظ المةال 
والمةرى الثي غخإ شغ طخطتئ ذاك الضاشر وغعذث 
جغطرته وظفعذه وغتصص أعثاشه وغاغاته، وأخئتئ 
وافطبطئ  طصغثة.  السصعل  شغ  الثعظغئ  الاخعرات 
سطى  واضتئ  دقلئ  تثل  وضطعا  جثا  ضبغرة  والعصائع 
أظعا أشضار طظ خظع السثو وأتئاسه وطمظ غروج لعا، 
شأخئتظا بالفسض ظتصص ططاطسه وأطاظغه شغ ذرغصاظا 

عثه بالافضغر.
شغ  جمغسا  ذضرعا  غخسإ  الاغ  افشضار  عثه  وطظ 

المصال إق حغؤا طظ صطغض الصطغض:
• شضرة اقظعجاطغئ وتسزغط صعة السثو شغ الظفعس 

واسائارعا صعة ضئغرة ق ذاصئ لظا بعا.
افطئ  ترضئ  تةمث  الاغ  المصغائ  العاصسغئ  شضرة   •

الثل  ربصئ  تتئ  وتئصغظا  لطاشغغر  السمض  وتسطض 
وجغطرة اقجاسمار.

• شضرة المخطتئ والمفسثة الاغ سططئ طظ الفرائخ 
والعاجئات طا سططئ، وألشئ ضبغرا طظ أواطر اهللا وظاب 
وتدغغع  السصطغئ  المعازظات  شضرة  تطصائغا  ذلك  سظ 
والترام  التقل  وعع  افسمال  شغ  الحرسغ  المصغاس 

وافخض شغ افشسال الاصغث بالتضط الحرسغ.
أوضسعا  وطا  وافجعأ.  السغأ  بغظ  اقخاغار  شضرة   •

طظ شضرة وطا أجصمه طظ تض!
التص  صعل  طظ  والثةض  الحثغث  الثعف  شضرة   •
والمةامع  لطثولئ  طئثأ  باسائاره  اإلجــقم  وتمض 
سطى  الماربسئ  وأخظاطه  اقجاسمار  وإزالــئ  والفرد 

تغاتظا والسالئئ لسططاظظا وصرارظا.
الةماسات  أوجاط  شغ  بالسطماظغئ  الاسار  شضرة   •
الضاشر  الــشــرب  وطساغرة  السغاجغئ  اإلجقطغئ 
ضمظ  واقظثراط  السالمغئ  جغاجاه  طع  والاماحغ 

طساظصسه واقظشقق ضمظ خظثوصه.
وذرغصاه  السغاجغ  اإلجقم  سظ  اقباساد  شضرة   •
العاضتئ شغ العخعل إلى التضط، وشغ إصاطئ الثولئ 
وتطئغص اإلجقم طما أدى إلى تظتغئ المغجان الحرسغ 
واتئاع طغجان سصطغ غةسض طخثر تفضغره طظ العاصع 

وضمظ دائرته وطا غمطغه سطغه السغاجغ الشربغ.
ذرغصئ  حععئ  الاغ  افشضار  طظ  الضبغر  ذلك  وغغر 
ظتع  بعا  سثوظا  وصادظا  طسارظا  وترشئ  تفضغرظا 
وتدتغاتظا  ذاصاتظا  وغعثر  بظا  غظعح  طخغثته 
وغجرع شغظا أشضارًا ذالما ارتداعا وتخث طظ خقلعا 
بظا  وغساثش  وغطشى  غطشى  جسطاه  الاغ  الظاائب 

وغاسالى وغاضئر سطغظا.
شغا أطئ اإلجقم وغا أتئاع جغث افظام! عثا واصسضط 
والائسئ  ألئسئ  الاغ  سثوضط  أشضار  ظااج  وعــثا 
شأسصمئ الفضر وتثدته وأذرته ضما ترغث شأظعضاظا 

وأحشطاظا سما غرغثه اهللا طظا.
شعثا المرض طظ سثوضط، وعثا السقج وبه الساشغئ 
واتث  رجض  صعطئ  شصعطعا  وخالصضط،  ربضط  طظ 
لاساأظفعا  وإصــثام؛  وحةاسئ  وإخقص  وسغ  بضض 
بثقشئ  اإلجقطغ  وسغحضط  ودولاضط  تدارتضط 
سطى طظعاج ظئغضط  الاغ بحرضط بعا، وطا سطغضط 
إق أن تصفعا طع تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب 
أعطه، شثثوا دورضط الثي أظاذه اهللا بضط، تظالعا سج 

 الثظغا وبعاب اآلخرة

وطا  شدض،  طظ  لطسطط  طا  طسطط،  ضض  سطى  غثفى  ق 
أجمى  طظ  المظجلئ  عثه  وإنَّ  طظجلئ،  طظ  لطسطماء 
الَِّذيَن  يَْسَتوِي  َهْل  ﴿قُْل  تسالى:  صال  وأسقعا،  المظازل 
﴿يَْرَفِع  جئتاظه:  وصال  َفْعلَُموَن﴾،  َال  َوالَِّذيَن  َفْعلَُموَن 
وتُوا الِْعلَْم َدرََجاٍت﴾، 

ُ
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أ اّبَ

نَُّه َال إِلََه إِّالَ ُهَو َوالَْمَالئَِكُة 
َ
ُ ك وصال سج وجض: ﴿َشِهَد اّبَ

جماسئ  ابظ  اإلطام  صال  بِالِْقْسِط﴾،  َقائِماً  الِْعلِْم  ولُو 
ُ
وَأ

رتمه اهللا تسالى طسطصًا سطى عثه اآلغئ: (بثأ جئتاظه 
وضفاعط  السطط،  بأعض  وبطَّث  بمقئضاه  وبظَّى  بظفسه 

ذلك حرشًا وشدًق وجقلًئ وظئًق).
ِه  ِ  ُ ِ َيْلَ قًا  ِ َ  َ َسَل  ْ ــ «َم  : اهللا  رجعل  وصال 
ََة  َالِئ َ اْل َوِنَّ  َِّة،  َ اْل ِإَلى  قًا  ِ َ َلُه  اللُه  َل  َسهَّ ًا،  ِعْل
 ِ اْلِعْل  َ َاِل َوِنَّ   ،ِ اْلِعْل  ِ َاِل ِل ِرضًا  ََها  َ َأْجِ ُع  َ َاِن ِفي َلَ ِ اِء َواَألْرِض، َحَّى اْل َ َّ ْ ِفي ال َْغِفُ َلُه َم ْ ِ َعَلى َ َ ِل اْلَق ْ َف َ ، ِ َعَلى اْلَعاِبِ َل اْلَعاِل ْ اِء، َوِنَّ َف َ ِإنَّ اْل اَألْنَِاِء،  ــُة  َوَرَث  ْ ُه اَء  َ اْلُعَل وِنَّ   ، ِ اِك َ َ اْل  ِ ، َساِئ َ ا اْلِعْل ُث ا َورَّ َ ًا، ِإنَّ ا ِديَارًا َوَال ِدْرَه ُث رِّ ْ ُيَ اَألْنَِاَء َل
ابظ  سطص  طسطط،  أخرجه   « ٍ َواِفــ  ٍّ َ ِ  َ َأَخ ُه  َ َأَخــ  ْ َ اَء َف َ اْلُعَل «وِنَّ   : صعله  سطى  تسالى  اهللا  رتمه  الصغط 
ْ َوَرَثُة اَألْنَِاِء» بأن ذلك طظ أسزط المظاصإ فعض  ُه
والسقم  الخقة  سطغعط  افظئغاء  فن  وذلك  السطط، 
وغصعل  بسثعط.  الثطص  خغر  شعرباعط  اهللا،  خطص  خغر 
اهللا  سظث  الظاس  (أرشع  اهللا:  رتمه  سغغظئ  بظ  جفغان 
افظئغاء  وعط  سئاده،  وبغظ  اهللا  بغظ  ضان  طظ  طظجلئ 
والسطماء). وصال جعض الاساري رتمه اهللا: (طظ أراد 
طةالج  إلى  شطغظزر  افظئغاء،  طةالج  إلى  الظزر 
باظغعن  الرَّ والسطماء  ذلك)،  لعط  شاسرشعا  السطماء، 
شئعط  السالط؛  عثا  جماء  شغ  المدغؤُئ  الظُّةعم  عط 
غابعا  شإذا  التغاِة؛  عثه  طسارِب  شغ  الظَّاُس  غعاثي 
اطُج أرجاء افرض، وتثئََّط  أو ُغغِّئعا جاَد الزقُم الثَّ
وق  ذرغصًا،  غسرشعَن  شق  الزطمِئ؛  دغاجغِر  شغ  الثطُص 
السطماء  (طبض  السطِش:  أتُث  صال  ضما  جئغًق؛  غعاثوَن 
طبض الظةعم الاغ ُغعاثى بعا، وافسقم الاغ ُغصاثى 
َضطُّعا).  ترضععا  وإذا  تتغَّروا،  سظعط  تشغَّئْئ  إذا  بعا، 
وَضربْئ  الساتغِئ،  الفاِظ  رغاُح  ِئ  باُفطَّ سخفْئ  وُضطَّما 
إلى  رورُة  الدَّ َسُزمْئ  الصاجغِئ؛  المتِظ  أساخغُر  بعا 
ُئ شغ  عثا الطراز الفرغِث طظ أعض السطِط، وخارْت اُفطَّ

طسغج التاجئ إلغِه.
شعظغؤظا لضط عثه المضاظئ السزغمئ الاغ وعئعا لضط رب 
السجة جض جقله شغا لعا طظ ظسمئ، وطظ الثطأ الفادح 
عثه  بطعغ  سطى  والمثح  البظاء  عثا  ضض  أن  ظزظ  أن 
المظجلئ بق طصابض غصثطه السطماء وق طحصئ غةثوظعا 
شغ طضابثة التغاة الثظغا وتئطغس التص. ضق، شإن سطغعط 
السطغا،  والمضاظئ  السزغط  وافجر  البظاء  عثا  طصابض  شغ 

رجالئ جاطغئ غصثطعظعا لطئحرغئ جمساء.
الثغظ  الرباظغغعن،  السطماء  المثح  بعثا  خص  ظسط 
غخثسعن بضطمئ التص أغظما ضاظعا، ق غثاشعن شغ اهللا 
لعطئ قئط، وسمطعا بمصادى ضااب اهللا وجظئ رجعله 
، ولظا شغ ختابئ رجعل اهللا  والاابسغظ خغر طبال، 
وإذا أردظا أن ظتخغ طعاصش السطماء افبرار وطعاصفعط 

الئطعلغئ شصث ظتااج لمةطثات.
السالط  اجاثسى  المظخعر  جسفر  أبا  أن  ورد  شصث 
سطغه،  دخق  شطما  أظج،  بظ  طالك  وطسه  ذاووجًا، 
أذرق جاسئ بط الافئ إلى ذاووس، شصال له: تثبظغ 
رجعل  أن  أبغ  تثبظغ  شصال:  ذاووس،  غا  أبغك  سظ 
رجل  امة  ال م  ــ ي ــا  ا عــ ــاس  الــ «أشـــّ  صــال:    اهللا 
له».  ر في ع ه ال ه فأدخل عل ه الله في ح أش
طثاشئ  بغابغ  شدممئ  طالك:  صال  جاسئ.  شأطسك 
أن غمفظغ طظ دطه، بط الافئ إلغه أبع جسفر شصال: 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: سئث الثالص سئثون سطغ*ـ 

الةمسئ،  الئطث،  (خثى  طعصع  ظحر 
١٤٤٢عـ،  اآلخرة  جمادى   ١٦
شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢١/٠١/٢٩م) 
وعع  أوجاظ  لعغث  الةظرال  "أضث 
أول وزغر دشاع أطرغضغ طظ أخعل 
أشرغصغئ، الغعم الةمسئ، صعة الاتالش 
بغظ (إجرائغض) والعقغات الماتثة، 
وذلك خقل اتخال عاتفغ طع وزغر 
الثشاع (اإلجرائغطغ) بغظغ جاظاج، 
وأسرب أوجاظ لةاظاج سظ اقلاجام 
المغجة  سطى  بالتفاظ  افطرغضغ 

السسضرغئ الظعسغئ لـ(إجرائغض)".
: بسث جمطئ الاطمغظات السغاجغئ الاغ طظتاعا إدارة رئغج أطرغضا الةثغث جع باغثن لضغان غععد 
الشاخإ لفرض المئارضئ؛ وذلك بسثم تةرغث عثا الضغان الثئغث طظ المضاسئات الاغ اظاجسعا شغ سعث 
افرسظ دوظالث تراطإ، جاء الثور اآلن لئسث الاطمغظات والعسعد السسضرغئ، والاغ طفادعا أن أطرغضا لظ 
تاثطى سظ غععد، بض وجامظح ضغاظعط الشاخإ دسما سسضرغا ق ظزغر له شغ دول المظطصئ. وشغ ظض تثاذل 
العاجإ  بات  شصث  أسثائعا،  طع  سطغعا  تعاذؤعط  بض  المئارضئ،  افرض  ظخرة  سظ  صاذئئ  المسطمغظ  تضام 
طداسفا سطى الةغعش شغ بقد المسطمغظ أن تصعل ضطماعا، وتصعم طظ شعرعا بإجصاط عآقء التضام الثعظئ 
وأظزماعط الةئرغئ السمغطئ، وإسطاء الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
الاغ جاصعدعط لاترغر شطسطغظ وجائر بقد المسطمغظ المتاطئ، وصطع دابر الضفار المساسمرغظ طظ بقدظا.

إدارة بايدن تعمل على تقوية آلة يهود العسكرية
فأين جيوش المسلمين من واجبها نحو فلسطين؟!

الفساد في أمريكا في أسوأ مستوياته

فشل الجوالت الدستورية السورية في جنيف
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